Ny lejer ? Få styr på alle
tilladelserne inden du flytter ind
ganske få dage. De svære opgaver kan tage
længere tid.

Kerteminde Kommune er din
lynhurtige samarbejdspartner
Start med at kontakte Erhvervskontakten. Så får
du en Key Account Manager, som hjælper med at
give overblik over alle de tilladelser fra
myndighederne, som du skal have.

Hvilke tilladelser ?
Virksomheder i industriparken får typisk
bygge- og miljøtilladelser til;

Der kan være tilladelser til anden lovgivning fx
Tekniske/driftsmæssige forskrifter som Beredskab
Fyn er myndighed på, her vil din Key Account
Manager stå for kontakten til Beredskab Fyn.






Ansøg hurtigt og digitalt på www.bygogmiljø.dk.,
så kan vi hurtigere give jer tilladelse til at starte
produktionen og indflytningen. Vi behandler viden
om din virksomheds produktion og udvikling
fortroligt. I ansøgning skal du vedlægge en
fuldmagt, kontakt Johan Jepsen Lindø
Industripark, han ligger inde med en fuldmagts
Guide. Mobil 308 308 64















Erhvervskontakten i Kerteminde
Peter Timm Key Account Manager (Byg)
Mail: pti@kerteminde.dk
Mobil: 3055 0188
Ole Kristensen Key Account Manager (Miljø)
Mail: olk@kerteminde.dk
Mobil: 3055 0640
Tine Steen Larsen Virksomhedskonsulent
Mail: til@kerteminde.dk
Mobil: 4046 9302

Eksisterende haller og bygninger;
 Oplag af farlige væsker
 Ændret anvendelse
 Værkførerkontor
 Ombygning i kontor/haller (nye skille
vægge, samt ændring af flugtveje)

Få også hjælp til

Hvor lang tid tager det
Når vi samarbejde og har tæt dialog, så kan vi på
en række områder give tilladelser inden for

Vi er partnere
Jeres succes er
vores succes
og omvendt.
Kommunen
prioriterer jeres
opgaver højt

Udendørs overfladebehandling
Støbte fundamenter
Spildevandsanlæg
Emission af procesluft fra slib, svejs,
blæserensning, sprøjtemaling
Ændret anvendelse i eksisterende hal.
Nye bygninger, malehaller og andre haller
Olie-udskillere, -tanke og -pladser
Støjende produktion
Flytning af jord,
Midlertidig beboelse og skurbyer
Brand og beredskab
Opstilling af telthaller, pavilloner,
mandskabsvogne osv.
Mobile tankanlæg.
Faste tankanlæg
Vaskepladser
Opstilling af tårne, vindmøller, og master.
Lokalplaner.

Signalværdi og
image

Hurtig
sagsbehandling

Industriparkens lejere
er professio-nelle og
overholder
lovgivningen

Det er vigtigt for alle
parter, at I ikke skal
søge om tilgivelse i
stedet for tilladelse






Rekruttering af arbejdskraft
Uddannelsesaftaler og løntilskud
Tilskud til hjælpemidler
Sygedagpenge

Fleksibel dialog
Vi dyrker det vigtige
og fortrolige
tillidsforhold mellem
virksomhed, industripark og kommune.
Det sparer tid.

Afhængighed
lejerne imellem
Du er i et
professionelt miljø,
hvor der også er styr
på tingene hos de
andre lejer

